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Fiireningen Jämtlands LandstormsKvinnor
beslöt vid exfra föreningsmöte på
tisdagen att till östersund inbjuda
1936 års riksmöte med landets landstormskvinnoföreningar.
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Slalom..
tävlingen
-• .Även störtlopp med 200 m h'''d
skillnad.
• OJ-

~~m.. ö:-P. förot meddelat anordnar
Skidf~.aJl:?Ilandet;s Slalomkltlbh (S. S.

K:) t~vl,mg3;r 1 slalom oclb. utför!'"'
nmg 1 Storhen den 24 o~"- 2::;
ap'l1ä r
l
Ull
v
mars
. v mgs edningen ut möre S av k'
!:?t· G. D:VS·nhlen, bpten O~ Rimfors ~h
\lOJ nant . Bergman
Klassin~elning: Tävling A. K'Omhiooh slalom .
X"..~
fallerad ubfor,;.
Kl
~p1-'enor
a.
ass I.
Herrar 1,6-34 år
Klass II: HerraJr över 34 år
Kl .
III: Damer.
.
ass
Tävling B.. ~lalom. Öppen för såd~n!!. s~m ej ta-vlat i slalom oclb. ut.{(Jl'1apmng (Tm'isbklass). . Kla.ss 4'
Herrar. Klass 5: Damer.
•
"Uf!f,örtävling
(störtlopp, klass A)
alger .I'1UD.11 den 24 mar..., å bana med
Omkrm~ 2~0 m. höådskillnad. Banan
åiker hna ganger.
_ Slalomtävli~g (klass A.) äger rum
den ~ m~s a hana med omkring 150
m. h!ojdskiJ.lnad.
Banau åikes två
gånger.
~nlIl;~I3;ll om deltagande sker till
SkIdJframJandets Slalomkllll!blb
Stock~.lm eller :>Höglfjälleb, Stor'lien. Anm~lan s,ker före den 20 mars.
D.

Mnnkflohögens I. F.
~ade i slöndags kJiuffjlJmästerskapsW,v-

ling på 18 km. s'''år terl'äng.

De bästa resultaten blevo:
1) G. Erik!sSon, 1,21,37; 2) J. H. Nilslon 1,21,42;
S. Wiken 1 25 Hi' 4)
, ,
H ..nTik'
" 'en, 127
,,55;
5) ' A. , Nilsson,
1,33,43; 6) A. Salomonssonl,35,50.
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r. 5:5 r. F. !hade på tisdagen
sammanträde ocIh heslöt därvid
- enligt vad ö.-,P. enfar att
[föreningens pmpaga~dalöpning på
s'kidor skall häLlas sönda~en den
17 mal'S.
Tävlingen kommer att på efter de gamla kända linjerna men en
n;ylhet äratt.det i år även inrättas
en särskild klass för damer, vilka
liksom ~Idre oldlboysåJka de f YTa
första distanserna.
Till klas'S I ha U!WfIyttats Kjä•
la'l"ne I. F. oeh Rissna S. K., medan. nlågon nedi" aning ej företagits i år. Klass I består alltså av:
:Frös'ö IF.,. österSllJnas SK., SundsJö IF., !{ijlame SK., Bmmflo IF.,
Kälarne IF., Rissna SK., HammerdaIs l. F.
4o\nlll'älningstiden utgör den to d:s.

100 löpare till
Hammerdal.
fHammerdals LF. anordnaT på söndag ·landska[p'Stävlingmed jämnt 100
deltagare från 18 ~öre1lJing1ar. Största trUlP'Pen har Hammerdal sjtälv, som
ställer lUpp med 19 man.
Därefter
komma Fagerdal 10, Yxskaftkälen9,
Borgvattnet, Ästpnäs - ocIh Föllinge 8,
St~Ölmsund 1, l. 5:s L F. 6, miggenås
oclh Dvärs-ätt 5, Mårdsj'ön 000 Fri}sön
4, RaglUuda 2 samt Sn.mds1ö, Bronflo,
Ö. S. K., LaxSljö oem SikJås 11,åpare var.
De mera kända löpaTne ha följand'e
startlliummer:
30 km. (57 delt.) : 6) WikIDerg I; 5;
11) Fredriksson, öSK.; 16) Zalkrlsson,
Hammer.rlal; 17) Berglrund, FI"ösön;
26) Nilkolausson, Hammerdal, 36) E.
Fastes'son, Fr'Ö6'ön; 40) ödll\lnd, Hammerdal ; 46) Kilian, DVlärsätt;47) Karl
Perss-on, Ragl\lnda; 53) l. GIantz, Hammerdal; 55) E. Hjortliug, S!Undsj1ö.
TV'å lllo"'PriS ,finnas här uppsatta.
15 km., juniorer, (18 deltagare):
59) T. Olsson; YxskaJftkälen; 73) J.
Olander, Strömsund.
Böre· tävlingarna, som ihållas vid
Mo ~ola, anordnas idrotbgudstj<änst.
Flå e. m. blir 'det prisutdelning odh
fest.
-

hNodrerapFåolk~3~ag~nld:~~~~~~t har

haft god åtgång. Ännu återstå en
a
i1l '1- del märken oredovisade, och depoj:'skidtävlingar förskolu!1gd?m! t S VI.. kar sofu. ännu ej gjortde1ta torde
'I
kolor i Fors mbJudlts. am
J h
I 5
ka i~~t s startade över 100-talet ung- vända sig till serg. o: ausson,·. •
m an, ;:, De bästa resultaten. blev~: d·
Föl' dyra priser 1· Vasaloppet.
doroar.
5 km för pOjkar föd a
h d~" k
Grupp I,
Ha~s Löv"ren, Norra
Svetnska Skidför: un t:L . ommer,
.1920-HI~;: l ) ertil Karlss~n, Ed~ fsk. _ enligt A.-B., att hos RiksidrottsförB
fsk. 23,OJ, v2~11..
SöderstI'öm, Vaster- hundets förvallningsutskott föreslå,.
23,11; 3) l 11~~ 4} sven-Erik Lund, aU en kommitte tinsättes medup1>""
åsens fsk. 2~'6' • 5) Erik Söderström, gift att sanera tävlingsprisernasvärEde fsk. 23,'! ,
..... 6) Harry Jo- de Orsaken hlirtill skulle varade
västerå5ens fsk. 23';)'3'57' 7) Olle An- dy;'bar a pris, som utdelats vid årets
hansson, Norra frsk ·
8} Gustav Vasalopp. Skidförbundet har även bedersson, Ede aS kf~k 24 04.
slutat. företaga en undersökning av
Noriander, No~r m för pojkar födda domslutet om dättlopp i årctsVasa~
Grupp II, 2,} kE lk Jansson, Norra IO~Pdetta sammanhang kunna <vi med1922-19-23: ~l r Kämpe, österås ens dela att inom JämUand-Härledalens
fsk. 13,20; 2)
Herkules, Ede fsk. Idrottsförbund har man mer än ett
isk. 13,23: 3)
r Svensson. N°Era är baft yrisfrågan uppeunder4ebatt
- 13,23; 4) svel!) GunnarSöderstrom.
{sk.· 13,28; ;)
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Skogsveckans

förhandlingar.
Årsmöte med kronojägarförbundet.
Sveriges

kronojägareförbund

Vivi-Anne gjorde succes i Madison
samlades på måndagen till årsSqu:are Garden.
möte i Stockholm. Enligt den fö(T. T.)
Stocklholm 6.
religgande årsberättelsen äro f.
De europeiska skridskostjtärnorna n. 742 kronojägare anslutna rtill
ha hartt sin första oflfentliga uppvis- förbundet.
ning i Madison Square Garden. EnUgt
Bland ärendena märkes förslag
newyonkteJegram till St. T.D. var den
tal'l"&a pulbliken stonf,örllj1ll5t oCh sär- om anställande av särskild omskilt impcmerade ViV'i-Anne HnUhcns budsman för förbundet, frågan
dans'er.
om" inskränkning av kronans

Xven damer få deltaga i årets tävling.

.A:rF

fors'

S,!ridsko.

17 mars.

LinsäHs I. F.
hade på söndaen anordnat skidt1tvlin i Råndalen. Resultat:
30 km.: 1) Hj. Persson, Råndalen
2,25,34; 2) J. Persson, Häggherget
2,27,17; 3) A. Karlsson, Glissjöberg
2,29,49; 4) O. Bergström, Glöte 2,30,13.
15 km., juniorer 18-20 år: 1) L.
Bengström, Glöte 1,07,37; 2) E. Persson, Älvros 1,09,17; 3) K. Andersson.
Råndalen 1,18,46.
10 km., juniorer 15~18 år: 1) H.
Halvarsson, Råndalen 47,31;·2) O.
PerssQn,d:o, 55,00; 3) J. Westlund,
d:o.
Damer,li> km.: 1) HUda Häggher,g,
Häggberget-1jIJ3,OOj 2).· Hulda Pel'sson,
. Råndalen 1,03,30; 3) Selma Halvarsson, Råndalen 1.15,53.
&rgvattnets L K.
hade i söndags kluhbniästerskan i
över 30 graders kyla.
30 km.: 1) B. Björk 2,35,40; 2) E. V" t å
f k 1330 6) T
G l
Westerberg 2,38,38; 3) H. Olsson
as er sens s. . , ;
age e in,
238,m 4) G Ol o 24219
d:o 13,40; 7) Sune Nilsson, Norra fsk.
, l' ~.1,,'m· J'nn' . l}ssR,n BI'lX't' 1'1637'?') 14-,08.
... bi.,
..
.
, , ,Grupp III, 2,5 km. för pojkar födda
A. Svensson 1,27.13.
1924 och senare: 1) Bengt
Karlsson,
Stafettlöpning i Äsarna.
Ede fsk. 13,17; 2) Arne Björklund,
Asarnas L F. hade på söndagen an- d:o 13,47; 3) Kurt Fröderherg, Norra
ordnat skidtävlan, den så att- säga fsk. t4,29; 4) Rune Eriksson, Ede fsk.
första för säsongen.
14,36; 5)· Helge Forsström, VästerAv inhjudna föreningar var det en- åsens fsk. 14,51; 6) Tage Johansson,
dast Hoveroergs I. K. som indiunnit Norra fsk. 14,55;
7) HäT'joe Äsander,
sig. Tävlingen var en stafettlöpning d:o 15,21.
SXl mil för seniorer samt 3X5 km.
Grupp IV, 2,5 km. för flickor födda
för pojkar 14-16 år. Vid samma till- 1921-1922: 1) Dagmar Ramstedt,
- fälle tävlaaes om ett lagpris till häs- Norra fsk. 14,21; 2) GunbO'l.'g Grelsta hyalag inom föreningen.
son, Ede fsk. 14,30; 3) Margit Lund,
Prislistan fick följande utseende: d:o 15,08; 4)Ruth Noterius,d:o 15,53;
Seniorer: 1) Åsarnas IF. lag 3 ge- 5) Gunnel Åsander, Norra fsk. 16,32;
nom: Johau Olofsson, Gunnar Pers- 6) Barbro Eriksson, d:o 16,58; 7)
son och Anders Persson, tid 2,00,55; Astrid Johansson,Utanede fsk. 17,14.
2) Hoverbergs IK lag I gen0I!1: John
Grupp V, 1,5 km. för flickor födda
Erik iAndersson, Thore Be;-glllg .?ch 1923 och senare: 1) Ulla Olsson, Ede
Karl Göran Stål, tid 2,04,:>1. Basta {sk. 8,26; 2) Broitt-iMari SundstrlÖm,
l.
represente d:o,8,40; 3) Gunde FOl'55tedt,Norra
.
hyalag b ev Branans som
- fsk•. 9,37,'4) Aina Johansson, Utanede
rades av ovan nämnda lag.
Pojkar H-Hi år: 1) Hoverber,gs lIK. fsk. 9,48; 5) Ellen Herkules, Ede fsk.
lag I. geIllom Staf1fan Torstens-ooJ, :fIa!!S 9.49; 6) Inger Ocklind, Norra. fsk.
ÅStröm och Fritjov Torstensson, tld 10,01; 7) Ruth Karlsson, d:o 10,12.
11119' 2) Hoverbergs IK lag II geUrmakare Löckes vandringspris 0.n'o~ Karl Vikberg, Elis Olsson och Norra folkskolans lagpris för 3-manlel Persson, tid 1,12,41.
.
nalag med vardera en ur grupperna
Eva
.
1) S
I, II och III:
Individuella tider. SenIOrer:
11) Eele folkskola 49,51; 2) Norra
'Vert Johansson ÅIF 39,37; 2) Gunnar fsk. 50,54; 3) Västeråsens fsk. 51,34.
Persson, d:o 39,42; 3) Johan OlofsS~!;1:
Bispgårdens Handels A.B:s lagpris
d'o 4018' 4) And. Persson. d:o 40,:>;), till bästa 3-mannalag i grupp II:
5 ')K~l G. Stål~ Hlf~9~1~1~1~~nJs~t
. 1) Norra folkskolan 4G,56; 2) VäsE. Andersson, d '20, 8') p' O. Persson, teräsens fsk. 41,25; 3) Ede fsk. 41,49.
Illtrand,
.\
. sIal omtäv
.. l'mg i Are .
d'o
4214AlF 41,2 "
.
VId
'Juni~r~r: 1) Ka rl Vtkberg~ Hl~ på måndagen blev de bästa resu1ta23,20; 2) Staffan ..T ors ~nsso ..' . '
ten: Klass I: 1) G. BjÖrklund_ 2,32;
23,30; 3) Hans Ästrom, ~.o 23,;)0: 4) 2) A. Leijonhufvud 3,10; 3) B. LindFritjov Torstenssonj. 6~'Ev;r~!lpe:2- qvist 3,13. Extraklass: 1) S~ Ivarsson,
Elis Olsson, d:o 24,1 'F lk Hallber" östersund 2,06; 2) Ulf SmIth, österson d:o 25.04; 7)
o e
. d:'" sund 3,04; 3) G. Langeen,östersund
26..09; 8) Helge Svensson, .0 3.12. Damer: 1) Vera Wicander 3,40;
26,12.
2) mrs Ratcliff.
ungdomstävliugar i ForS. "
östersundsspelens märke

enmg

-

"Propagandan"

i Siorlien.

H. .. land.~form.s·
~rörelsen-

-

FöT?ENING,:~j:_,.:DDELANDE.

ö" S. K. Onsdag skidubflykt till SpLk:bodarna. Samling kl. 7,30 em. å RådhliS'Plan.

'Yikberg bäste man
i S. M. I. O:s.
På
Sveriges
Militära Idrottsf'Öib'un<ls
österrondsdIstrikt(S. M. I. ö). hade
'På onsdalgen anordnat Sikidtävlingar
pil en 3 mil 1ång hana, om den s. k.
gluldsuvölden med start oclh mål förlagda till K. 4:s kaserngård. Enligt
hestämmelserna . är tävlingen obJi."atoriisik för oflfice<rare, underofficer~r.e
oah tiurirer u n d e r 45 il r från I. 5.
A. 4 oclb. F. 4. Xldste deltagare ya;r
överste Falk, A. 4, som är 55 år gammal. Bland de 1-57 -startande märktes
dessutom ytterligare h"å deltagare över 45 år från A. 4, nämJi.gen styeltjunikarna V. Lal:'sson oem Daniel Olsson.
Banan, som enligt mångas utsa"o
var myoket trevligt lagd, g.ick fnån Å,
4 över Torråsen-KHipp,e-Kyr.k'åsGrälfsåsen-Sm:åbodarna tillhaka till
A.4.
Löparna sHiJPPtes i väg 3 oclh 3 med
1 minuts melJanrom.
De bästa individuella tiderna blevo:
1) furir Vikberg, 1. 5, 2.08,40; 2) furir Lindholm, A. 4. 2,15:09; 3) furir
Johansson, J. 5, 2,15,47;4) furir östlund, A. 4, 2,16,30; 5) furir Olofsson,
A. 4, 2,18,28; 6) furir Söderlund, r. 5,
2,21,42; 7) furir Svensson, r. 5, 2,23,35;
8) furir Jonasson, A. 4, 2,24,35; 9) furir Bergvall, I. 5, 2,25,58; 10) löjtnant
Lindgren, 2,26,21.
Vilket regemente, som hade lägsta
såIl1Inanlagda reducerade tiden, kan i
dag. ~cke upplysas om, då uträknin~en lc.ke. var klar i pressläggnings"ogonhhcket.
.
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SVEN ERIKSSÖNS PRESTATtION.

_lIvad var det som srerlig festet
sig hos oss efter årets Holmenkollrenn, skriver Dagsposten. To
navn, Arne Rustadstuen's og Sven
Eriksson's også kaldet Selånger·
Eriksson.
Arne Rustadstuen's store og
helt isolerte f16rsteplass i Holmenkollens korte langrenn gledet
alle. Endelig fikk denne alvorIige
og liU innesluttede l16per fra LiIlehammer en fulltreffer· som vii
minnes i nors.1{ skihistorie. Rustadstuen har stadig. vrert forfulgt
ay uheIlet - aldd har lian opnådde den store seier ban har
higet efter fprsteplassen i
»femtien» i Kollen. Men så desideret som han vant 18 km.-lppet
lfSrdag - må da denne prestasjon
legge et lregende plaster på såret.
Selänger-Eriksson holdt helt
sansasjonelt på å skulle fravriste
våre Iikeste hoppere ffSrsteplassen i det spesiellehopprenn. Hadde det skjedd, tr!>r vi nok at
svensk skiidrett hadde inkasseret
det som sin stj:Srste seir til dato
selv sammenregnet med de glansfulle. resultater som nasjonens
lengdelfSpere har presteret på
fremmed grunn.
- Men svenskskiidrett hal' allikevel all grunn til ä juble over
Erikssons annenplass i Holmenkollen, det beste enutlending
hittil har utf91d.

utkik

Io-----med O- Re
Den svenska hoImenkollenh-uppen
ålerkom på tisdagsförmiddagen till
Sverige. Hemresan hade gått över
Trondheim. Man kom emellertid inte
längre än till Storlien. Där tyckte
nämligen ledningen liksom pojkarna
själva att det såg så trevligt och inhjudande ut att - Ulan beslöt stanna
till onsdag middag.
Endast Särna-Hedlund, som tillsammans med Hedjerson varit en
ypperlig ledare för pojkarna, fortsatte hem till Särna och arhetet i sko..
gen. Vi träffade honom medan han
fick en bit mat i östersund på måndagskvällen. - En härlig resa, sade
han, rik på upplevelser. Pojkarna ha
skött sig utmärkt och vi k 1tnna vara
nöjda, även om det inte blev någon
segel". :Men nära var det. Hade »Selänger» hoppat en halv meter längre
hade han ju vunnit och på 5-milen
var det ju praktiskt taget bara sekun·
der som skilde. Torsten Gustafsson
blir en storlöpare, skriv upp det. Och
eran Lasse var inte heller dålig. Ivan
Lindgren hade otur. Ull(~er en träningstur hade han druckit kallvatten
.ur .en -källa och blivit förkyld. Det
var alltså idälig kondition' llan ställ~
de upp på 5-·milen. Banorna voro
bland de svåraste som förekommit
genom att de voro så hårda. T. o. m.
norrmännen själya erkände detta.

Hedlund meddelade att Sven
Eriksson lovat ställa upp i Grd:kallen den 17 mars, T.ars Th.
Jonsson tävlar i Väja-Dynäs den
17 mars, den 24 i Särna, dit det
kommer en rad fina norrmän
från Trysildistriklet, samt den 7
april ~ Fll1!äsdqlen. Hedlund -hade heller ingenting emot att resa till FunäscIalen nämnda dag.
~Jfen vad ska' jag där alt göra, jag är ju ingen dkare längre.
sade han. - Propaganda, svarade vi. Det artar sig till act bli
Härjedalens första-storf.ivling i
Funäsdalen!

erfarna mannarna, i allmänhet äro
säkrast även i det s. k. snahbloppet.

Till vinterolympiaden i Garmisch-Partenkirchen nästa år
ämnar Sverige för första gången
försöka fd iväg en stark svensk
trupp i slalom och lltförslöpning.
Ett dussintal back- ochkombinerade löpm'c skola uttagas till specialträning, men Skidförblmdet
ämnar anmoda alla de övriga
)försökskaninerna> alt ställa sig
till förfogande för avläggande av
prov i dessa för Sverige nya grenar. Stllre Zetterblom, ö. S. K.borde väl ha stora förutsättningar att komma med.

JO, det var en givande och intressant resa, men vi horde nog ha
kommit fram något tidigare, säger
Halvar Moritz, som deltager i Midälvaspelen i denna vecka, då S. P:n
frågar honom om Hohe Tatraresan.
Vi voro inte tillräckligt acklimatise·
rade till stafetlloppet. öve:, huvud taget ärQ de långa ·resorna mycket
formnedsätlandc. M:atsbo och jag fingo också stryk ganska ordentligt i
östersund i söndags, men det blir
kanske bättre i fortsättningen Apropä östersund så var det verkligen
förstklassigt arrangerade tävlingar.
varför Matsho och jag lovade att
komma tillbaka ett annat är.
En norrländsk fotbolllurne bl.a. till Jämtland __ alJ ett allsvenskt lag kommer i sommar att
anordnas av Svenska Fotbollförbundet. Det lag vi i sommar få
se här blir av allt att döma gamla ärorika lJrgryte. »Lilla landskampen> går i sommar i Trondheim.
ETT OSKICK -som absolut böl' på,
lalas iakttogs vid söndagens 3-milslopp. Det vimlade av mer eller mindre skickliga turiståkare i spåret
och dessa hindrade vid mer än ett
tillfälle dc tävlande, silrskilt i utförsbackarna. Sålunda fick Kristiansson, Kall, bryta en skida därför
att en dylik drummel var i -vägen.
Lämna tävlingsspåren fria l

De norska skidlöparnas kurs
sättes denna vecka mot Molde rosornas stad - som tör nägra
dagar skall bli skådeplat.~eIl {Öl'
skidlöparIle.~ mästerskap Ilovedlands-rendet. På torsdag brakar det lös med 30 km., på, lördag gdr 17 km. och på söndag
backen. Det blir stora dagar för
den lilla staden - kungen oclt
kronprinsen komma' spetsen
för sJddlÖparhären.

Efter Lahtis är årets tävlingssäsong för Skidförbundets vidkommande avslutad, säger fabrikör Jansson,
men sedan dröjer det inte länge förrän vi måste ta itu med förheredelserna till de olympiska tävlingarna i
Garmisch-Partenkirchen. Vi räkna
med att sända med 12 längdlöpare DET HAR LOTTATS FöR I.AHTIS·
plus reserver och ungefär lika många SPELEN, som börja på lördag. Pä
ikomhinerad och backe. Vi ha i är 5 mil har Liikanen nr 14, Axel Wiksamlat de erfarenheter, vi anselt oss ström 17, Gjöslien 25, Allan Karlsbehöva, och några större svårighe- son 43, K. Heikkinen 75, Husu 92, S.
ter att nominera truppen torde inte Olofsson 119, Remes 124, Sehlberg
157, Lif 160, Riivari 163, Nurmela
finnas.
.
174, Karppinen 190, M. Lappalainen
Det har talats om nödvändigheten
236.
och olika förslag ha dryftats. Bl. a.
På 17 km. -utföll lottningen sålunhar man talat· om tryckandet av. spe- av att specialträna löparna på antinciella,"Vackra pris- o. minnesdiplom, gen 18 eller 50 km., men man får da: 20 SehIberg, 29 österholt, 56
vilka .skulle ersätta en del. av de nu komma ihåg, att 18 km. inle är nå· Nurmela, 80 Karlsson, 83 Forssell, 96
hoptiggda hederspriserna. Inom för- got »sprinterlopp> i vanlig bemärkelhundet-dryftade man redan i höstas se och att erfarenheten visat, att 3· Lif, 106 Rustadstuen, 171 Lappalainen, 219 Olofsson, 223 Wikström,
frågauomen reducering av tävlingsoch 5-milslöparna, särskilt de gamla 239 Husu, 241 Saarinen. Finnarna
tillstånden. ha det som synes väl förspänt.
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Vidstående fabriksmärke å

SELARgaranterar utsökt läder
och förstklassigt arbete.

A.-B. Englund'" Kjelsson,

ö ST E R S U N D

-

jakträttsupplåtelser och frågan
om övertagande av skogvaktare
från enskild tjänst i domänverket
i samband med verkets Inköp av
nya skogsegendomar. De för verkets personal genomförda nya
pensionsbestämmelserna samt bestämmelserna i det nya avlöningsreglementet blevo på måndagen
föremål för livlig diskussion.
Till revisorer valdes kronojägarna C. Malmberg Kosta och A.
Walter i Burtr.äsk.
Till kårens
kandidat vid årets val av fullmäktige i civilstatens änke- och
pupillkassa utsågs
förbundets
ordförande, kronojägare O. J.
Bragee, med kronojägarna K. E.
Lundkvist och C. J. Duner som
suppleanter.
Även en forstlig doktorSgrad instiftas.

Förslag till omorganisation av den
högre skogsundervisningen har nu
framlagts av styrelsen för Skogshögskolan och Skogsförsöksanstalten, vilken sommaren 1932 av k. m:t bemyndigades att efter lärarrådets hörande
verkställa utredning i frågan. Det nu
framlagda förslaget innebär i organisatoriskt avseende, att ingen ändring
vidtagts ifräga om de lägre skogsskolorna och den där bedrivna undervisningen, att den nu till Klotens
kronopark förlagda fortsättningsskolan bibehålles, aH forstmästarekursen
vid Skogshögskolan indrages, att jägmästarekursen vid Skogshögskolan
bibehålles samt att möjlighet beredes
dem, som genomgätt jägmästarekurs,
att avlägga en skoglig licentiatexamen. Styrelsen hyser därvid den förhoppningen, att skogshögskolan senare även skall erhålla rätt att utdela skoglig doktorsgl;ad.
Styrelsens förslag är icke enhälligt.
Reservationer ha anförts av landshövding Ringstrand och dir. J. L.
Ekman. Hr Ringstrund anser bl. a.,
att undervisningen vid skogsskolorna
bör göras 2-årig, att fortsättningsskolan bör indragas, att fortsmästarekursen bör bibehållas och att förslaget om licentiatexamen icke bör
föranleda åtgärd. Hr Ekman har yrkat p[l ytterligare utredning med tillgodogörande av den erfarenhet i des~
sa frägor, som besittes av män, vilka
på grund av sin dagliga gärning i det
praktiska skogsbruket bättre än de
flesta kunna bedöma de krav, S0111
böra ställas på den nyutexaminerade
såväl i teoretiskt som _i praktiskt hänseende.
Enligt styrelsens mening föreligga
flera tungt vägande skäl för att en
sammanslagning till en enhetlig hög~
skolelinje nu kommer till stånd. Styrelsen föreslår, att skogshögskolan
helt hefrias från uppgiften att utbilda skogliga biträden av yiss mellangrad. vilken uppgift bör överflyttas
lill fortsättningsskolan. Styrelsen anser angeläget, att sammanslagningen
av de båda nuvarande kurserna sker
på sådant sätt, att icke blott förutvarande jägmästarekursens utan även
lämpliga delar ay forstmästarekursens
klientel kommer att ingå i den nya
enhetskursen. Även bör möjligheten
att frän skogsskolan eller fortsättningsskola övergå till skogshögskolan underlättas för därtill särskilt
kvalificerade personer.

Flottledsförbundets fortsatta
möte.
(T. T.)
Stockholm 6.
Svenska Flottledsförbundet fortsatte på onsdagen sitt årsmöte
varvid skogschefen Manne Nor~
berg, Älvsbyn, föreläste
om
»Flottledernas tillsyn och underhåll». Skogschefen Bure Holmbäck, Luleå, redogjorde för »Flott~
n~gsföreningarnas medelsförsörjmng». De synpunkter talaren
framhöll väckte mycken uppmärksamhet och torde vid ett kommande tillfälle bli av betydelse för
flottledernas ekonomiska verksamhet.

Fem rätt i »siffer» gav 12,000.
I lördagens· tipsrond noterades i
siff.ertipset 2 st. 5-or som få 11,729:37
var sam't 115 st. 4-or som få 101: 99
var. Omslutningen i siffertipset var
l sin helhet omkring 70,000 kr.
I stryktipset blev det denna gång
ingen 12:a men väl 22 st. 11:or som
erhålla kr. 2,070: 35 var. 10:orna som
Anmälan m~t apotekare. Apotekaren
ofta bli utan få denna gång 94: 10. E. G. Hanen l Sunne har anmälts hos
Omslutningen i sin helhet omkring medicinalstyrelsen av ett stort antal
136,000 kr.
?~tsbor för att han vid upprepade tillI pool-tipsetblevo oddsen: I - 3, ranen under tjänsteutövning utfarit i
II - 1185, III - 21; IV - 175 och okvä,dinsordOCih S-vordomar mot k'l1'nV -341. Det bldr alltså st'O'ra pengar d~!na. Då sådana uppträden pästås inför deltagarna i pool II.
traffa »snart sagt yarje da<1)} begär
Den_ totala omslutningen uppgick ~an. medicinalstyrelsens on';edelbara
till o.mmng 222,000 kr.
mgnpande.

